
 

 

Informasjon hjorteviltjakt i Rennebu 2018 

 

Jaktlederliste 

Endringer meldes sekretær innen jaktstart – liste på www.utmarksradet.no oppdateres. 

 

Sett og skutt 

Alle jaktlag SKAL levere sine sett og skutt-data i www.settogskutt.no. Det anbefales å gjøre dette 

daglig. Det skal legges inn for begge arter hver dag det jaktes. For hjort er det nå delt på innmark og 

utmark. Slaktevekt og merkelappnummer skal legges inn på alle skutte dyr. Innlogging og bruk er 

selvforklarende. Alle jegere kan legge inn data – jaktleder sørger for at det blir gjort!  

Slik skal du telle og føre sett elg og sett hjort – sjekkliste; 

� Vær nøye med å fylle ut sett elg-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se 

elg. 

� Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg eller sett hjort-data, eller å delegere jobben 

til en annen i jaktlaget. 

� Alle direkte observasjoner av dyr skal føres. Nytt fra og med 2018 er at 

dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres, det vil si at jegerne eller jaktlagene ikke 

skal trekke fra dyr de mener de har sett flere ganger samme dag. 

� Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen på 

vei til jakten føres ikke.) 

� Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt. Husk å krysse av i 

kolonnen «innmark». 

� Dyr som felles skal registreres som sette dyr. 

� Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: Dersom et 

jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere med 

gevær og 6 timer jaktet. 

� For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer likevel 

føres på skjemaet, (og 0 observerte dyr). 

� Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) skal 

normalt føres som jeger. 

 



 

 

� Antall elg som observeres under hjortejakta føres i eget felt for «sett elg». Tilsvarende føres 

observasjoner av hjort sett på elgjakt i eget felt. I områder der både elg og hjort jaktes føres 

egne skjema for hver art. 

� Ved jakt på både elg og hjort skal det registreres data på både sett elg- og sett hjort-skjema. 

 

Kartlegging av skrantesjuke – CWD 

Rennebu er en av tilfeldig valgte kommuner for kartlegging av skrantesjuke. Det skal tas prøve av 

hjerne og svelglymfeknuter av alle elg og hjort eldre enn 2 år (alle voksne dyr). Dette er nå lovpålagt 

og noe alle skal gjøre. Prøvetakingsutstyr med ferdigfrankerte innsendingskonvolutter blir utdelt til 

alle grunneierlag/jaktlag. All nødvendig informasjon om dette finnes på www.hjortevilt.no.  

Jegeren som feller dyret tar ansvaret for at prøven blir tatt, registrert og sendt inn.  

 

Kjeveinnsamling 

Merkelapp fylles ut og festes til kjeve, henges til tørk under tak. Kjever av alle dyr (elg og hjort) skal 

leveres inn til Rennebu Utmarksråd. Alle hjortekjever leveres videre til NINA som aldersbestemmer 

alle skutte dyr – en del av hjorteviltovervåkingen. Fellingsskjema føres og leveres sammen med 

kjevene - merkelappnummer SKAL da føres inn. Første innlevering blir torsdag 6. desember kl. 18 – 

20 i Berkåksmoen. Kjever av dyr felt etter 6. desember leveres fortløpende til Håvard Rønning etter 

avtale – tlf 48212691. Grunneierlagene leverer fellingsskjema for rådyr innen 10. januar. 

HUSK! EN MERKELAPP FOR HVERT DYR – nummeret brukes til registrering i sett og skutt (inkl cwd), 

klistrelapp til innsending av prøve og selve lappen til kjeven. 

 

Ettersøk og ekvipasjer 

Jaktlag dokumenterer tilgang ettersøksekvipasje til sekretær innen jaktstart. 

• Jaktlag med godkjent ekvipasje i laget leverer hundens Id – og godkjenningsnummer - 

utmarksraadet@rennebu.kommune.no/48212691. 

• Jaktlag uten godkjent ekvipasje i laget leverer kopi av avtale med godkjent ettersøksekvipasje 

– utmarksraadet@rennebu.kommune.no. 

Grunneierlag som selger rådyrjakt sørger for at jegere dokumenterer tilgang på ettersøkshund.   

Se vedlagt hefte – regler og rutiner for ettersøk. 

 

 



 

 

Kvoteoversikt og tilleggskvote på hjort 

Grunneierlagene er tilsendt oversikt på gjenstående kvote etter bestandsplanen på elg og hjort, og 

tilleggskvote på hjort (93 dyr). 1. desember tas eventuell ubrukt tilleggskvote på hjort inn og 

omdisponeres av Utmarksrådet. Hjortekvote etter bestandsplanen står fast ut jakttiden. Dersom det 

er uklarheter i forhold til dette må dere ta kontakt. 

 

Ny bestandsplan 

Det skal utarbeides ny bestandsplan for elg, hjort og rådyr for årene 2019 – 2021. Fremdriftsplan for 

dette arbeidet blir snart klar. Bestandsplanen skal godkjennes av kommunen. Nye felles kommunale 

mål og retningslinjer i Rennebu, Melhus, Orkdal og Rindal for årene 2019 -2024 er fastsatt. 

Dokumentet ligger på nettsiden. Målet for hjortebestanden i alle kommuner er reduksjon, som betyr 

økt avskyting. I Rennebu er målet å stabilisere elgstammen, som i praksis betyr økt avskyting.   

 

SKITT JAKT ☺ 

 

 

 


